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Elke ZONDAG OPEN
 van 12.00 uur tot 17.00 uur

Orchidee
Phalaenopsis 2-tak
Diverse kleuren
potmaat 12 cm

5,99
van 11,99 voor

Deze advertentie is geldig van 9 okt. t/m
 16 okt.

 Voorgoed van uw 

   vetrolletjes af!

VEILIG • BLIJVEND • VERJONGEND

Pompmolenlaan 19-A 
3447 GK  Woerden 
0348-409199 0348-409199 

info@fi nessebodylineclinic.nl  
www.fi nessebodylineclinic.nl

 • geen operatiegeen operatie

 • geen littekensgeen littekens

 • geen injectiesgeen injecties

 • mooi resultaatmooi resultaat

 • veilig en blijvendveilig en blijvend

 • geen herstelperiodegeen herstelperiode
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Intentie zorg op niveau te houden
STICHTSE VECHT - Aanbieders 
van zorg in Stichtse Vecht 
hebben een intentieverkla-
ring ondertekend over de 
continuïteit van de zorg. Zij 
overhandigden deze aan de 
wethouders Wmo en Sociaal 
Domein van Stichtse Vecht, 
Henk van Rhee en Jaap Ver-
kroost. De zorgaanbieders 
verklaren dat zij zich zullen 
inzetten om de huidige zorg 
ook vanaf 2015 zoveel mo-
gelijk te waarborgen. Verder 
zeggen ze toe de onderlinge 
samenwerking in de wijk 
te versterken en nieuwe 
producten te ontwikkelen 
op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Het gaat 
om de volgende zorgaanbie-
ders: Maria Dommer, Leger 
des Heils Midden Neder-

land, Careyn Snavelenburg, 
Zorggroep de Vechtstreek, 
Abrona, Kwintes, Reinaerde 
en Amerpoort. De wethou-
ders: “De organisaties laten 

zien dat ze er alles aan doen 
om de zorg ook vanaf 2015 
- wanneer veel zorg overgaat 
naar de gemeente - zo goed 
mogelijk te verlenen.”

Aanbieders van zorg hebben een intentieverklaring overhandigd 
aan de wethouders Verkroost en Van Rhee.

KORT NIEUWS

Kern met Pit
STICHTSE VECHT - Wijken 
kunnen zich inschrij-
ven voor de wedstrijd 
Kern met Pit, van de 
KNHM. Dat kan nog tot 
31 oktober. Via Kern met 
Pit gaan burgers aan de 
slag om hun idee voor 
hun leefomgeving binnen 
een jaar te realiseren. 
Wie binnen een jaar zijn 
idee voor de leefomge-
ving gerealiseerd heeft, 
ontvangt het predicaat 
Kern met Pit en duizend 
euro. Daarnaast wint in 
elke provincie het beste 
project de trofee en een 
extra prijs van vijftien-
honderd euro. 
Zie www.kernmetpit.nl

Jong en oud op de jeu de boulesbaan
Welzijn Stichtse Vecht 
organiseerde op 1 oktober 
een jeu de boules-
ontmoeting tussen 
jong en oud. Het was 
internationale Dag van de 
Ouderen en die viel ook 
nog midden in de Week 
tegen Eenzaamheid.

Esther Smid

LOENEN AAN DE VECHT – Het 
is nog een beetje mistig in 
parkje Leeuwendijk aan de 
Molendijk in Loenen, maar 
daar trekken de kinderen 
van groep 5/6 van basis-
school Podium zich niets 
van aan. Samen met hun 
opa, oma, buurvrouw of 
tante (als ze maar 55+ zijn) 
spelen zij een potje jeu de 
boules. “Het is de derde keer 
dat we dit in Loenen orga-
niseren”, vertelt Johanna 
Veenstra, medewerker van 
Welzijn Stichtse Vecht. “Ie-
dereen vindt het ontzettend 
leuk. Opa’s en oma’s doen 
gezellig iets met hun klein-
kinderen en komen zo de 
deur nog eens uit! Kinderen 
die geen opa of oma meer 
hebben, worden tijdelijk ge-
adopteerd door een andere 
opa of oma.”
Door de veranderingen in de 
zorg moeten mensen steeds 
langer thuis blijven wo-
nen. Welzijn Stichtse Vecht 
probeert mensen te helpen 
door allerlei activiteiten te 

organiseren, mantelzorgon-
dersteuning te bieden of 
een ‘maatje’ voor iemand te 
vinden. Herman de Haan is 
wijkopbouwwerker bij Wel-
zijn Stichtse Vecht voor de 
kernen Loenen, Vreeland en 
Nigtevecht. “Het resultaat 
van deze jeu de boules-ont-
moetingen tussen jong en 

oud is dat er weer een jeu 
de boules-club is ontstaan. 
Op maandagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur staan hier 
acht ouderen op de baan. 
Iedereen is welkom om mee 
te doen! Laatst speelde zelfs 
een groepje hangjongeren 
mee.”
Jeu de boules is een leuk 

spel, met eenvoudige spel-
regels. Maar dat is niet de 
enige reden dat Corrie Stap 
(78) competitie speelt in 
teamverband. “Je bent lek-
ker buiten, je kunt het spel 
met mensen van alle leef-
tijden spelen en je leert het 
snel. Ik kom elke maandag-
middag vanuit Maarssen op 

mijn scooter naar Loenen om 
hier een potje jeu de boules 
te spelen. In Maarssen heb 
ik van de zomer competitie 
gespeeld en toen ben ik zelfs 
kampioen geworden. Het is 
heel goed dat ze vandaag 
deze ontmoeting tussen jong 
en oud organiseren. Je krijgt 
begrip voor elkaar en leert 

met elkaar omgaan, waar-
door de kinderen al op jonge 
leeftijd respect krijgen voor 
ouderen. Ouderen zitten ook 
veel te veel binnen. Door jeu 
de boules krijg je weer een 
beetje beweging en contact, 
dat is toch gezellig?”
Merel Koolbeek is 9 en heeft 
vandaag haar oudtante mee-
genomen. “Mijn oudtante is 
66 en vond het heel fijn dat 
ik haar uitnodigde. Het is 
ook een leuk plan om met 
oudere mensen jeu de bou-
les te spelen. Als je het al-
leen met kinderen speelt, 
krijg je toch sneller ruzie. 
Nu kunnen de ouderen op-
letten en ze kunnen ons het 
spel leren. Ik vind het ook 
leuk voor de oudere men-
sen, want dan voelen ze zich 
vandaag niet zo alleen.”
“Onze bedoeling is om het 
belang van ontmoeting en 
beweging te benadrukken”, 
zegt Herman de Haan. “En 
dat is vandaag prima ge-
lukt!”
Welzijn Stichtse Vecht is 
een brede welzijnsorgani-
satie voor alle kernen van 
gemeente Stichtse Vecht, 
die streeft naar welzijn voor 
iedereen. Welzijn betekent 
dat mensen zich prettig voe-
len in hun eigen omgeving, 
zichzelf kunnen redden en 
betrokken zijn bij de samen-
leving. Samen met ruim 500 
vrijwilligers organiseert 
Welzijn Stichtse Vecht aller-
lei activiteiten voor de inwo-
ners van onze gemeente. 

In Loenen aan de Vecht organiseerde Welzijn Stichtse Vecht voor Ouderendag een jeu de boules-ontmoeting voor 
basisschoolkinderen en ouderen. Foto Esther Smid
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